
 

 

 

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS IEVOS ŠIMKŪNIENĖS 2019 METŲ 

VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

1.1. Saugoti 

žemaitiško krašto 

tradicijas. 

Parengti 

Žemaitijos metų 

paminėjimo 

programą, ją 

patvirtinti ir ją 

įgyvendinti  

Žemaitiškųjų krašto 

tradicijų saugojimas ir 

populiarinimas. Parengti 

Žemaitijos metų paminėjimo 

programa ir įgyvendinti, 

patenkinti  rajono gyventojų 

kultūriniai poreikiai 

1.1.1. Parengta ir įgyvendinta Žemaitijos 

metų paminėjimo programą.  
1.1.2. Parengtas ir įgyvendintas 

Žemaitijos metams skirtų renginių planas. 
1.1.3. Suorganizuotas IV-asis 

respublikinis bandonininkų festivalis. 

1.1.4. Parengtas ir įgyvendintas  

Žemaitijos regiono pristatymas (veiklos, 

renginiai) Jurbarko krašto šventėje.  

1.2. Gerinti  

Eržvilko kultūros 

centro teikiamų 

paslaugų ir 

darbuotojų darbo 

kokybę 

Parengta įstaigos veiklos 

analizė, kvalifikacijos 

tobulinimo programa, aptarta 

su bendruomene, susitarta dėl 

veiklos  ir kvalifikacijos 

tobulinimo krypčių. Sudarytos 

sąlygos darbuotojams 

tobulintis, pagerėjusios 

darbuotojų kompetencijos, 

kurios sąlygoja geresnę centro 

teikiamų paslaugų kokybę.   

1.2.1. Parengti išsamią lyginamąja veiklos 

analizę apie kultūros centro ir skyrių veiklą, 

aptarti ją su įstaigos bendruomene, pateikti 

siūlymus dėl veiklos tobulinimo  
1.2.2. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

parengimas ir įgyvendinimas  
 

1.3.  Užtikrinti 

sklandų 

kultūrinių 

renginių bei 

iniciatyvų ciklo 

„Vadžgirys – 

Mažoji Lietuvos 

kultūros sostinė 

2019“ 

įgyvendinimą  

Informacijos apie kultūrinių 

renginių bei iniciatyvų ciklą 

„Vadžgirys – Mažoji 

Lietuvos kultūros sostinė 

2019“ sklaida, inovatyvių 

kultūros formų pristatymas, 

sąlygų gyventojų meninei 

saviraiškai ir kūrybingumui 

skatinti sudarymas, 

etnografinio regiono 

savitumo stiprinimas, 

kultūros prieinamumo, 

gyventojų dalyvavimo 

įvairių sričių mėgėjų 

meninėje veikloje 

didinimas, sociokultūrinės 

aplinkos regione stiprinimas 

1.3.1. Parengta ir įgyvendinta kultūrinių 

renginių bei iniciatyvų ciklo „Vadžgirys 

– Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 

2019“ programa 

1.3.2. Parengta kultūrinių renginių bei 

iniciatyvų ciklo „Vadžgirys – Mažoji 

Lietuvos kultūros sostinė 2019“ 

ataskaita ir pristatyta visuomenei  

1.3.3. regiono gyventojų, įsitraukusių į  

meninę kultūrinę veiklą bei kultūrinių 

renginių bei iniciatyvų ciklo „Vadžgirys 

– Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 

2019“ įgyvendinimą, skaičius - 500 

1.4. Inicijuoti 

papildomų 

finansavimo 

galimybių 

paiešką, teikti 

projektus 

papildomam 

finansavimui  

Gautas papildomas  

finansavimas įstaigos 

veiklai, surasti socialiniai 

partneriai, į įstaigos veiklų 

įgyvendinimą įtraukti 

savanoriai (rėmėjai) 

 

 

1.4.1 Parengtos 2 kultūrinių programų 

paraiškos ir pateiktos įvairiems 

fondams, Kultūros tarybai   

1.4.2. Parengtos 2 kultūrinių programų 

paraiškos ir pateiktos Jurbarko rajono 

savivaldybei  

1.4.3. 15 asmenų ir (ar) organizacijų, 

įtrauktų (įsitraukusių) į savanorišką 
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gauti, skatinti 

savanorystę 
veiklą ir teikiančių pagalbą įstaigai 

 


